
 

 T / 2020/ 04العروض عدد  وشر إعالن طلب

 بخىوس العلىم لكليت به  امللحقت الفىيت والشبكاث الهاجف مىزع ججديد املخعلق بمشروع

 20201000184  جحت عددTUNEPS "  جىهبس " عبر مىظىمت الشراءاث على الخط 
والشبهاث  الهاجف مىصع ججذًذ اإلاخعلق بمششوع  T / 2020/ 04عدد العشوض  إعالن ػلبحعلً جامعت جىوغ اإلاىاس عً وشش  العروض طلبمىضىع 

 .بخىوغ العلىم لهليت به اإلالحقت الفىيت
 

 مشاسلت ألاشخاص اإلاادًين الؼبيعيين واإلاعىىيين القادسيً على الىفاء بالتزاماتهم والزًً جخىفش فيهم الظماهاث اإلاهىيت والفىيت العشوض ػلب  هزاجقبل طمً

. العشوض ػلبواإلااليت الظشوسيت لحعً إهجاص الؼلباث مىطىع 

 .الشقمي والختىى  جنىىلىجياث الاجصاى وصاسة لذي الاجصاالث شبهاث مذمج وشاغ مماسظت ششوغ لنشاط اإلاىدعت الششماث قائمت مشاسلتًخص ؤلاعالن و

قيمت الضمان الىقتي 

بالديىار الخىوس ي 

 www.utm.rnu.tn  :   جىوغ اإلاىاس  ةجامع واب قعوبم اإلاشاسلت، مً لشاط ششوغ (10 )عاششلما هى مبين بالفصل اى

 www.marchespublics.gov.tn :  اإلاشصذ الىػني للصفقاث العمىميت واب قعووبم

 TUNEPS " جىهبغ    " مىظىمت الششاءاث على الخؽ  وعبر

 (سحب /إلاطالع )مكان 

 العروض طلبملف  
      www.tuneps.tn     على اإلاىقع مىظىمت الششاء العمىمي على الخؽ

 حيال  العروضجقديممكان 

 الىثائق  على  خىو ث

خارج الخط املسلمت  

جامعت جىوس املىارمكخب ضبط   

جىوس 1068 ـ الرماهت مركس البريد 94ب .ص فر اث  شاد الجامعي املركب  

 

مكىهاث العرض 

 

    اإلاشاسلتلشاط ششوغمً  (9)ًتخىي العشض على الىثائق اإلاىصىص عليها بالفصل الخاظع  ،  

  جشظل العشوض ؤلاداسيت والفىيت واإلااليت وجىبا عبر مىظىمت الششاء العمىمي على الخؽ جىهبغ عبر اإلاىقع

www.tuneps.tnفي الخاسيخ وألاجل اإلاتذد إلعالن ػلب العشوض . 

  ذ مظمىن ظرف مغلقجشظل وثيقت الظمان الىقتي في  إلى منخب الظبؽ اإلاشلضي لجامعت جىوغ اإلاىاس عً ػشيق البًر

ذ العشيع أو حعلم مباششة مقابل وصل إًذاع باظم العيذ سئيغ جامعت جىوغ اإلاىاس   جـىوس جـــامعت :الىصىى أو البًر

 ويكىن آخر أجل لقبىل العروض جىوس 1068  الرماهت البريد مركس 94ب .ص  شاد فر اث الجامعي املركب  ـمىارال

 .( ص10:00)صبا ا العاشرة  الساعت على 2020  هىفمبر 12الخميس يىم 

 مل عشض ال ًخظمً وثيقت الظمان اإلاالي الىقتي ًقع إقصاؤه آليا. 

 مل عشض غير مؼابق لنشاط الششوغ أو ًشد بعذ آلاجاى ًقع إقصاؤه آليا .

العبارة التي جكخب على 

الظرف 

 T / 2020/ 04 عدد العشوض ػلب" ال يفخح"

 به اإلالحقت الفىيت والشبهاث الهاجف مىصع ججذًذ مششوع

 بخىوغ العلىم لهليت 

 العروض  إرسالطريقت
 جامعت جىوغ اإلاىاس وجىبا، ورلو خالى جىقيذ العمل إلىجشظل العشوض ػبقا إلاا هى مىصىص عليه بنشاط الششوغ 

ذ العشيع أو مظمىن الىصىى  .   مباششة بمنخب طبؽ الجامعتأوؤلاداسي أو عً ػشيق البًر

تاريخ وساعة آخر أجل 

لقبول العروض 
10)صبا ا العاشرة  الساعت على 2020 هىفمبر  12الخميس يىم   ( ص00:

تاريخ وساعة جلسة فتح 

 العروض

  جخم عمليت فخح العشوض الىاسدة على الخؽ والجضء الىاسد منها مادًا مً قبل لجىت الفخح في جلعت واحذة علىيت

 .بقاعت الاجخماعاث بمقش سئاظت جامعت جىوغ اإلاىاس

  ( ص11:00)صبا ا الحاديت عشرة  الساعت على 2020 هىفمبر  12الخميس يىم 

  ًخعين على اإلاشاسك أو مً ًمثله أن ًهىن مصحىبا بىصل إًذاع في صىسة الدعليم اإلاباشش  للعشض لذي منخب

 .الظبؽ 

  الاظخظهاس  بخفىيع لخابي في الغشض وببؼاقت الخعشيف الىػىيت في صىسة  (العاسض أو مً ًمثله)ًخعين على الحظىس

 .جمثيل ششلت وبيسخت مً مظمىن السجل الخجاسي في صىسة حظىس وليل أو صاحب الششلت شخصيا

  دقيقت مً اإلاىعذ اإلاتذد15ًخعين على العاسطين أو مً ًمثلهم الحظىس قبل . 

 ًىما ابخذاء مً اليىم اإلاىالي للخاسيخ ألاقص ى لقبىى العشوض  120مدة صلى يت العروض   

ملسيد إلارشاداث 
  بجامعت جىوغ اإلاىاس بمصلحت الذساظاث الفىيت ومخابعت اإلاباوي باإلداسة الفشعيت للبىاًاث والخجهيزالاجصاى : 

 12 77 88 71فالغ اى    ----13 77 88 71       الهاجف 

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/


 


